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Besluitenlijst dagelijks bestuur t4 november 2Ol7
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, H.P.
Verroen, A.F.M. Meuleman en A.J.A. Lauwerijssen
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Opening
"Rondje langs de velden"

Thema (O9.3O-10.15 uur)
Evaluatierapport participatietraject Geeftruidenberg Amertak (Corniel van Leeuwen,
GovernEUR)
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4.a

Nota's ter besluitvorming AB
Evaluatie en leerpunten participatieproces Geertruidenberg en Amertak
In de vergadering van het algemeen bestuur op 14 juni 2017 heeft het dagelijks
bestuur aangegeven de participatie aanpak bij het project dijkversterking
Geertruidenberg Amertak te evalueren. De Erasmus Universiteit heeft de opdracht
gekregen deze evaluatie uit te voeren. Het dagelijks bestuur deelt zoals afgesproken
het evaluatierapport met het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur heeft
leerpunten geformuleerd op basis van de evaluatie.

Besloten:
¡ Het Participatiebeleid zal te zijner tijd door het AB worden
vastgesteld en ge-actualiseerd, gelet op de opmerkingen onder meer
uit het evaluatierapport dijkversterking Geertruidenberg-Amertak.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 november 2O17
zal dit door het dagelijks bestuur naar voren worden gebracht als
toevoeging aan het besluit.
r (voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 29 november
2OL7)= Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie van de
participatie aanpak en de wijze waarop het dagelijks bestuur deze
heeft vertaald naar richtlijnen voor toekomstige participatieve
projecten.
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5.a

Nota's ter besluitvorming DB
Verd uidel ijki ng vastgoedbeleid

voor

pi

pingmaatregelen bij pri mai re

waterkeringen

Bij het dijkversterkingsproject'14A Geertruidenberg en Amertak'wordt de primaire
waterkering verbeterd. Als onderdeel van de dijkversterking worden maatregelen
genomen om piping tegen te gaan, waaronder de aanleg van zogeheten
pipingbermen. In de praktijk rijst de vraag of de pipingberm ook in eigendom
verworven moet worden. De algemene lijnen van het vastgoedbeleid zijn goed door
te trekken naar pipingmaatregelen, maar deze teksten blijken niet voor iedereen
voldoende duidelijk. Aangezien het dijkversterkingsproject'14A Geertruidenberg en
Amertak' de eerste van een aantal dijkversterkingen in de komende jaren, valt
daarom te verwachten dat deze vraag vaker gesteld gaat worden, ook door
belanghebbenden. Daarnaast wordt er vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma op aangedrongen dat het vastgoedbeleid op dit
punt duidelijk is in verband met de subsidieverstrekking aan het waterschap. Het is
daarom goed om het vastgoedbeleid aan te vullen met een korte verduidelijkende
tekst.

Besloten: Aangeven of het bezwaarlijk is om damwanden toe te voegen aan
de uitzonderingenlijst van het vastgoedbeleid en of publicatie van dit
besluit nodig is. De aangevulde nota komt terug op de agenda.

5.b

Deeltaken in meervoudige centrumregeling winnend samenwerken
Om het winnend samenwerken op een rechtmatige en transparante wijze
vormgeven is in 2016 besloten om de structurele samenwerkingsafspraken te
verankeren in een meervoudige centrumregeling, met bijbehorend takenregister en
mandaatregeli ng. Inm iddels zij n d iverse sa menwerki n gsafspra ken va nu it
verschillende werkvelden uitgewerkt. De verschillende samenwerkingsvoorstellen
zijn vooraf voorgelegd aan de belastingdienst regio oost-Brabant, volgens de
afspraken rond het horizontaal toezicht. Een aantal deeltaken is al voorgelegd voor
advies aan de OR met een positief resultaat. Voor de meest verschillende typen
taken ligt er daarmee wel een resultaat, wat ook werkbaar is voor andere deeltaken.
Met deze nota wordt om uw instemming gevraagd voor het opnemen van 10
deeltaken in de centrumregeling.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het aangaan van tien
samenwerkingsovereenkomsten en deze tien deeltaken toe te voegen aan
het Takenregister van de Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa
en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, inclusief de uitwerking van
bijbehorende ma ndaten.
5.c

Aanvraag subsidie b¡j HWBP voor planuitwerkingsfase GEA
In de derde toetsronde is een aantal trajecten van de primaire keringen rondom
Geertruidenberg afgekeurd. De versterking van deze keringen is in 2OL2 aangemeld
als koploper voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de prioritering
van het HWBP is het project geprogrammeerd in de tweede trance (uitvoering na
2O2O). Gezien de urgentie van het probleem, heeft het waterschap in mei 2013 aan
het HWBP aangegeven dat het de uitvoering van de versterking uit zou willen voeren
op basis van voorfinanciering, onder de voorwaarden van de subsidieregeling HWBP.
De verkenningsfase is inmiddels afgerond en in de brief aan het HWBP is ook
gevraagd om de vaststellingsbeschikking voor de verkenningsfase af te geven. Deze
fase heeft geleid tot een vastgesteld voorkeursalternatief. Om de voortgang in het
projed te continueren wordt het DB voorgesteld om ook de planuitwerkingsfase
(conform het besluit van mei 2013) voor te financieren.
In september 2Ot7 is het Plan van Aanpak voor de Planuitwerkingsfase (ten behoeve
van de subsidieaanvraag) door het HWBP gereviewd. Op basis van dit plan is de
subsidie-aanvraag opgesteld. Het verzoek aan het DB is om de subsidie-aanvraag
aan het HWBP te verzenden. Dit vormt de eerste stap om het uitvoeringskrediet aan
te vragen bij het AB in januari 2018.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het voorfinancieren van de Planuitwerkingsfase voor de dijkversterking
Geertruidenberg en Amertak;
2. het verzenden van de subsidie-aanvraag voor de Planuitwerkingsfase van
het project Dijkversterking 144 Geertruidenberg en Amertak;
3. het verzoek te doen bij het programmabureau HWBP tot uitbetaling van
een voorschot;
4. het aanvragen van de vaststellingsbeschikking van de verkenningsfase
van het project Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak;
5. de betrokken overheden middels brieven in kennis te stellen van dit
besluit.
s.d

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie rwzi Nieuw Vossemeer
De rwzi Nieuw-Vossemeer is sinds t972 in bedrijf. Om de rwzi de komende 15 jaar
weer naar behoren te laten functioneren is een uitgebreide renovatie noodzakelijk.
Op basis van gehanteerde assetmanagement criteria en de duurzaamheidsambitie
zijn twee opties nader in detail uitgewerkt, te weten:
a) de huidige installatie handhaven in opstelling en componenten renoveren,
zogenaamd'instandhoudend renoveren';
b) de huidige installatie renoveren en vernieuwen passend op de
duurzaamheidsambitie van het waterschap, zogenaamd'duurzaam renoveren'.
Via deze adviesnota wordt een keuze tussen de twee opties voor uitvoering van de
renovatiewerkzaamheden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Voorstel vanuit de
ambtelijke organisatie is de optie'duurzaam renoveren'. Het dagelijks bestuur staat
hier achter.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. Het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden bij rwzi Nieuw-
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Vossemeer volgens de optie'duurzaam renoveren,
2. Het toekennen van een uitvoeringskrediet van € 3.875.O00'-.
Bespreki ng externe vertegenwoordiging
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Besloten: op 28 november wil het DB graag bijgepraat worden over het

traject

CAB.

Mededelingen
Implementatie Algemene Verordeni n g Gegevensbeschermi ng
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan. In het convenant met de BWB worden afspraken gemaakt over privacy.
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7.a

7.b

Melding van een nevenfunctie
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 november
2Ot7)t Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

7.c

Analyse regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst en lunchbijeenkomst
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling en de presentatie
voor kennisgeving aan. Het algemeen bestuur ontvangt de analyse en de
uitnodiging voor de medewerkersbijeenkomst per mail.

7.d

Mededeling voortgangsrapportage werkgroep bestuurlijke vernieuwing
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 november
2Ol7)= Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
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Ingekomen stukken

8,a

Brieven

8.b

Uitnodigingen
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Besluitenlijst
Besloten: actualiseren samenvatting nota begroting en opnemen dat de
nota uvk rwzi Nieuw Vossemeer is aangehouden.
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Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 29 november 2Ot7
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de agenda voor de
vergadering van het algemeen bestuur van 29 november 2OL7.
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Rondvraag

L2

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 november 2017,
Het dagelijks bestuur,
De dij

raaf

c. .G.M. de Vet

De secreta ris-d i recteu r

tr,

.T.C. van Stokkom
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